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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 / הרב עידו פכטר בשבתלחולים  מי שברך
ההלכה התירה לזעוק בשבת רק עבור אלו שמצויים בסכנת חיים מיידית. כיצד אם 

 כן אנו אומרים היום 'מי שברך' לכלל החולים?
האשכנזיות, בהן ביליתי את בקהילות אחד מהרגעים החשובים בתפילת שחרית של שבת )לפחות 

רוב שבתותי( הוא המעמד בו מכריז הגבאי על תפילת 'מי שברך לחולים'. בן רגע, מתקבצים להם 
אנשים מכל רחבי בית הכנסת ומצטופפים ליד הבימה )במקרה הטוב, במקרה הרע הם פשוט 

ילת הרפואה. צועקים זאת ממקומם(, כדי למסור את שמו )או שמה( של הקרוב )או הקרובה(, לתפ
אינני יודע עד כמה גדול כוחו של הגבאי לקרב את הרפואה לחולים )ומדוע שלא יתפלל על כך 

האדם בעצמו?(, אך ללא ספק יש בדבר תועלת גדולה במישור הפסיכולוגי ואף הציבורי. ההזדהות 

מביאה תועלת חשובה לחברה והופכת אותה ליותר רגישה של הציבור עם סבלו של היחיד 
האפשרות שניתנה לקרובי החולה לעשות משהו לרפואתו, פאטית לצערו של הפרט. מאידך, ואמ

 עשויה להקל מאד על סבלם ולעזור להם לצלוח את ההתמודדות הקשה שנקרתה בפניהם.
של זמן  היא שבתהבעיה היא שמבחינה הלכתית, נראה שצל גדול מעיב על תפילה זו. כידוע, 

( וגם בתענית נוספת )מלבד תענית חלום וגם על זאת יש לכפר אין מתענים בשבתשמחה ועונג. 
הקפידה ההלכה שלא לגרום בה צער בכל דרך שהיא. אין גם לבקש צרכים בתפילה בשבת 

)ירושלמי טו, ג( ולכן קוצרה תפילת העמידה לשבע ברכות בלבד. כיצד אם כן אנו מרשים לעצמנו 

  צער למתפללים ולמבקשים רפואה?להתפלל בשבת על החולים, באופן שגורם לא פעם 
 סכנה בו ביום

המשנה במסכת תענית )ג, ז( קובעת על אילו מקרים מותר לתקוע בשופר בשבת לצורך הודעה, 
 הספינה ועל, נהר או, נכרים שהקיפוה עיר על: בשבת מתריעין אלו עלקריאה לעזרה ולתענית: "

שבעקבותיהם רשאי היחיד להתענות  התלמוד הבבלי מוסיף עוד מספר אירועים ."בים המיטרפת

 יחיד ואחד, בים המיטרפת ספינה ואחד, נהר או נכרים שהקיפוה עיר: רבנן תנו)תענית כב, ב(: "
  . "בתענית עצמו את לסגף רשאי יחיד כולן על - רעה רוח ומפני, לסטין מפני או נכרים מפני שנרדף

שמדובר ב"חולי ממיני החולאים" הוא מהי רוח רעה? יש מספר הסברים לכך בראשונים. אחד מהם 
 היום סכנת בו שיש חולי לכל ללמוד יש זה לפימכאן מסיק הר"ן ש")ר"ן; ח, ב בדפי הרי"ף(. 

 מצלאין החולים על שאומרים מקומות בהרבה סמכו זה שעל ואפשר ...בשבת עליו שמתריעין
". הנה לכאורה לפנינו ההיתר לאמירת התפילות שעל החולים בשבת, אולם הר"ן מסייג בשבת

  בהמשך את דבריו: 

 ויחיד בים מטרפת דספינה דומיא אלא רעה רוח שנינו שלא ,היום סכנת בו שיש דוקא מקום ומכל"
 ."גויים מפני הנרדף

קיומית לחולה יימת סכנה ההיתר לתפילה על החולים לפי דברים אלו אינו חל אלא במקרה בו ק
כמו אותם מקרים שעליהם מתריעים בשבת. אולם, כאשר מדובר באותו יום. אז דין החולה הוא 

בחולה שאין סכנה לחייו בו ביום )ואלו הם רוב רובם של המקרים(, אין היתר להתריע או להתפלל 

 עליו. כן נפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח רפח, י(.
נפשם של . ליבם ועל ההתייחסות לחולים לא מסוכנים בשבת? לא ולאהאם בכך נסתם הגולל 

חרף העובדה שיש בדבר צער,  ,לכן בשבת. םתולהפקיר אהיה וחלילה  החולים,עם  ונו היחכמי
בקושי התירו לנחם , כלשונו של רבי חנינא בתלמוד )בבלי שבת יב, ב(: "לבקרםחכמינו התירו 

ששבת היא, ויש להימנע עד כמה שניתן מכל גילוי של צער, ". אך היות אבלים ולבקר חולים בשבת

מבצע מיוחד  
לקוראי העלון  
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, מלזעוק היא שבתתקנו חכמים לשנות את הנוסח הרגיל שאומרים לחולה ובמקומו לומר לו: "

 ," )שם; רמב"ם שבת כד, ה(, דהיינו יש להודיע לו שהשבת מונעת מאתנו לזעוקלבא קרובה ורפואה
מכאן . נפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח רפז, א(כך  הרפואה תבא לו במהרה. ודווקא בזכותה

 למדנו שכשמזכירים חולים שאין בהם סכנה בשבת יש לומר משפט זה )משנה ברורה רפח ס"ק כח(.
 מנהג עוקר הלכה

נמצאנו למדים: ההיתר להתפלל על חולים בשבת ניתן אך ורק לאלו המצויים בסכנת חיים בו ביום. 

לומר את הנוסח שהוזכר בשעת ביקורם "שבת היא מלזעוק  ביחס לשאר החולים כל שהותר הוא
 ורפואה קרובה לבא".

כיצד אם כן אנו אומרים היום בשבת 'מי שברך' לכלל החולים ומבקשים עליהם רפואה? אמנם אנו 
מזכירים ש"שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא" אך מנגד בנוסחים המקובלים של ה'מי שברך' 

 ישלח להם רפואה שלמה מן השמים, שזו תפילה של ממש?אנו גם מבקשים שהקב"ה 
 מי כשעושין רפז, ב(: "וכן )או"חאת הקושיה הזו הקשו מספר אחרונים, ביניהם בעל ערוך השולחן 

 אבל ,'וכו מלזעוק היא שבת אלא רפואה ישלח המקום בחול כמו יאמר לא נ"בבהכ לחולה שבירך

 מי ידעתי ולא בסידורים נדפס וכן' וכו מלזעוק היא שבת' וכו שלימה רפואה לו וישלח מברכים נואצל
 היום". סכנת בו שיש גדול מסוכן בחולה לא אם זה להם התיר

 גם היעב"ץ התקשה מאד באמירת 'מי שברך' בשבת )שו"ת שאילת יעב"ץ א, סד(:
 מנהג אותו לכן ...בחול שעושה כדרך צרכיו יבקש ולא שבת בזכות לבטוח לו יש סכנה בו שאין "כל

 שאין שיסמוכו... אלא מה על להם ואין, פנים להם והנושאים, החזנים בידי הוא טעות לברך, שנהגו

 המנהגים עלולי ונפץ הדת במעוז שיאחז ואשרי, קדמוניות משנים נהגו שכבר מאחר למחות יפה כחנו
 אבטליניה".  חילי איישר אי ...הסלעים אל הגרועים

טוען שכל דיבור שאיננו לצורך השבת עצמה הוא אסור מדין "שלא יהא דיבורך של חול  יעב"ץה
אפילו אין היתר נראה לשיטתו שכל תפילה על חולה שאינו מסוכן אסורה )כדיבורך בשבת", ולכן 

וכו'(. הוכחה לכך הוא מוצא בקיצור התפילה על ידי חכמים מי"ח  לומר עליו "שבת היא מלזעוק"
אם קצרו חכמים את תפילת י"ח בשבת לז' ברכות בלבד  -' בלבד. היעב"ץ עושה קל וחומר ברכות לז

 מפני כבוד השבת, ודאי וודאי שאין להאריך בתפילות שאינן צורך השבת.

 ? בשבת כיצד אנו מתפללים היום על החולים -הקושיה אפוא קשה כפליים 
, אך התשובה רפח ס"ק יד(על או"ח  מגן אברהםיש שניסו למצוא הסברים למנהג זה )ראה למשל 

נראית פשוטה. גדול כוחו של מנהג הציבור במקרה זה מההלכה הפסוקה. הפוסקים פסקו את 
להזכיר את עז צורך אנשים רבים חשו דבריהם מתוך הספר, אך המנהג נקבע לאור תחושות הציבור. 

ל כך למרות האיסור חוליהם בשעת ההתכנסות הגדולה בתפילת השבת, ולכן המשיכו להתפלל ע

ו, רלא ניתן היה לעק כברומנהג זה הושרש לאורך שנים ההלכתי. הצורך בכך היה כה גדול, עד כי 
  .כפי שהעידו האחרונים

 פתרון כפול
אל לנו להורות על ביטולה של גם אנו, לאור הדברים הללו, נראה שחרף ההתנגשות ההלכתית, 

להוקיר את הצורך של האנשים בתפילה ציבורית על תפילת 'מי שברך לחולים' בשבת. יש לכבד ו

חוליהם. ישנם כאלה שאינם מסוגלים למצוא באופן פרטי את הדרך לתנות את צערם בפני בורא 
עולם והם זקוקים למסגרת חברתית שתאפשר זאת להם. ואם יש מנהג מקובל מדורי דורות 

אינם נביאים הם בני נביאים  שמאפשר להם זאת, מה לנו כי נתערב בכך? הנח להם לישראל, אם
בעיני, יש בגישה זו מעין המשך לאמפתיה שהפגינו חכמים אל מול האבלים והחולים, כשהתירו  הם.

לנחמם ולבקרם בשבת. חרף הקושי שבדבר, חכמינו אפשרו זאת, ונראה שגם עלינו להמשיך בדרך 
 זו.

ת להקפיד על כך שהוא ייעשה ואולם, אם כבר אנו מאפשרים את המשך קיומו של המנהג, יש לפחו

בנוסח המקובל בימינו אנו מחמיצים לחלוטין את . שכן, והתואמת ביותר להלכה בדרך הנכונה
כאלו שיש בהם סכנה בו ביום יחד עם אלו שאין  –התקנה. היות שאנו מונים יחד את כלל החולים 

ו אומרים "שבת היא על חולים שיש בהם סכנה אנ אנו יוצאים קרחים מכאן ומכאן: –בהם סכנה 
מלזעוק", כאשר צריך להתריע עליהם ולבקש רחמים באופן מפורש, ואילו על חולים שאין בהם 

 סכנה אנו אומרים "וישלח להם רפואה שלמה", במה שנראה כבקשת צרכים בשבת.

לפיכך נראה, שכדי יהיה טעם והגיון למה שאנו עושים, יש לקיים שני 'מי שברך לחולים'. הראשון 
יה מיוחד לאותם חולים שיש בהם סכנה בו ביום. כל חולה וחולה יזכה ל'מי שברך' פרטני ומיוחד יה

שבו יתפללו מפורשות לרפואתו, מבלי לומר 'שבת היא מלזעוק'. מנגד, לחולים שאין בהם סכנה 
יעשו 'מי שברך לחולים' כללי. כל אחד יזכיר שם את החולה הפרטי שלו )ואינני מבין מדוע יש 

הגים בהפרדה בין נשים לגברים בכך( אצל הגבאי, ואילו האחרון ישמיט מהנוסח המודפס את הנו
המלים "וישלח להם רפואה שלמה מן השמים". כך גם נקיים את המנהג, גם נתפלל כמו שצריך 

 לאלו שזקוקים לכך, וגם נימנע מלבקש צרכים בשבת.

  

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 
 ומרבני צוהר ועורך העלון.



 דורי/ ניצה  הפטרת שמות –מנהיגות חלוצית בימינו

הפטרת פרשת שמות לקוחה מספר ירמיה ומוזכר בה הפסוק הבא: "זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת 
תם העידן האם  ?חלוציות שייכת לעברכלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". האם ה

של נוסטלגיה כמו בשירה של בנימה רק על ארצינו היפה מדברים וכבר הוקמה,  המדינה ,ההרואי
"אז עוד היה לה ריח של ים/ של צדפים וקליפות תפוזים ושרב טרם קיץ/ והקסם הזה  -לאה גולדברג 

בן גוריון שראה בבהירות גם ענין זה אמר: "אין טעות מזיקה  ." ...שנודע כחלום שחלמו פעמיים
וך יפך הוא הנכון. רק בתעברה שעתה של החלוציות. הה ,ומסוכנת מההנחה שעם הקמת המדינה

את הארץ לארץ  הופכיםטוב הארץ ופירותיה עדין לא  למפעל החלוצי". המדינה יש שכר וסיכויים

לחיות  ראוית אחרים שהרי ישנן תמיד גם ארצות אחרות ומקומו ,יעוד שראוי בעבורה לסכן חיים
  ...בהם

זו התחבטו וכשלו דור המדבר, טרם  מי שיודע 'למה'", אמר ניטשה, "יכול לסבול כל "איך'". בשאלה"
נו המצדיקים ? מי אנחנו ומה זהותכאן ימיםימתק אנו למען מה ואף היום יש התוהים, כניסתם לארץ 

נמצאים גם בימינו האומרים "איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה ? דווקא כאןהתעקשות להתקיים 

  ."מצרימה
 :לך רוח זה במתכונתו בת ימינואיש גבעת חיים תאר בדף הירוק, ה –בארי צימרמן 

העם נאסף איש על דיגלו, מקשיב היטב לדיווחי המרגלים דן וחוכך ומחליט לאור הנתונים "
המבהילים, לשבור את הכלים לבצע לאחור פנה, לבטל את הסנה להתנצל על המכות, להדחיק את 

ד האש ועמוד העשן התינוקות )שהושלכו ליאור( עושים סיבוב פרסה ומתחילים ללכת הפוך. עמו
 ."..נותרים מאחור, כמו שרידים של מנגל ענק, אוהל מועד עובר הפרטה המזבח המשותף נסגר

, ככתוב בשירה של רחל: "הן יצאנו בסך מהדרך, מהחזון, מהייעוד יפיםיבני אדם מתעלעיתים  

 ."עליזים, עזים, לנתיבה רחוקה/... ובזה אחר זה עייפו כשלו, כרעו בדרכים
לכוחה הרענן של נאמנות  אנו ר ודור, במקום בו עייפו אנשים בשולי הדרכים, חוזרים ונזקקיםבכל דו

 .""עלה נעלה כי יכול נוכל לה –חלוצית, נזקקים שוב לנחישותו של כלב בן יפונה האומר 
זה המקום בו נבחנת מנהיגות חלוצית, זו השעה הרת הגורל עליה נאמר "יש קונה עולמו בשעה אחת 

עבודה זרה( זו התהלכותו של משה מהרגע בו אמר "הנני מסכת אחת" )  בד עולמו בשעהויש מא

 שלחני", מתהלך כחלוץ לפני האלוהים ולפני העם. 
לעיני כל הגדול אשר עשה משה   בפסוק אחרון בתורה נאמר: "ולכל היד החזקה ולכל המורא

שואלים חז"ל: ומה עשה משה לעיני כל ישראל? ועונים: "שנשאו ליבו לשבור הלוחות  ."ישראל
על פי דעתו שלו שיבר את הלוחות, והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר "אשר שיברת!"  ,לעינהם

חלץ לפני המחנה יהחלוציות: לה ישר כוחך ששיברת" )שבת פ"ז(. זו תמצית ציפייתי מכם, זו תכלית
 .שעת מבחן שאיש לא עמד בה עד כהז לעמוד ללהע

רותו, במלוא בחירתו יבמקום בו עומד אדם לפני המחנה, שם ואולי רק שם מתגלה האדם בשיא ח

, ממייסדי וממנהיגי היהודי הלוחם צוקרמן )יצחק( החופשית. זה המקום בו עמד בימי השואה אנטק
אל אחיו היהודים  –וש הגרמני יטי אל אזור הכיביבשובו מהשטח הסוב אי"ל בימי מרד גטו ורשה,

בגטו ורשה: "הלכתי בידיעה ברורה לאן אני הולך ראיתי תהום פעורה לפניי והלכתי בעיניים פקוחות 
  .מרצונך הטוב... איש לא מינה אותי, יש רגע שאתה נוטל על עצמך את האחריות ואת השליחות 

ית יהוו(, אמר את הדברים הבאים: "1022האלוף גרשון הכהן בדבריו על המנהיגות החלוצית )יולי,  

החלוץ כרוכה בהבנה שהעתיד אליו נכספות העיניים מתחיל במבחן הממתין לפתחנו כבר כאן 
ועכשיו. אדם להנאותיו מה יש לו בחייו? אומה המתמסרת להנאותיה מה יש לה בחייה? ומה יספרו 

בין הרגע החולף אל תקוות  לה מנהיגיה ביום פקודה? ומי שישתעבד לדחף הרגע יחמיץ את השעה.
כאן .וה הרחוקהוהחזון מתהווה השליחות החלוצית כגשר צר הנבנה יום יום מן הכאן ועכשיו אל התק

מתנהל כנראה במתח הזה בין הרגע  נדרשה תמיד ונדרשת גם היום שליחות גדולה. גם האל התנ"כי 

רחמים גדולים אקבצך בשצף הנוכח לבין תקוות העתיד. ככתוב בישעיהו: "ברגע קטון עזבתיך וב
 .(ממך, ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך ה'" )ישעיה נ"ד רגעקצף הסתרתי פני 

ראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הדתית שאנן בחיפה  -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.ועורכת 

 

 בראשי תיבות/ רונן לוביץ מנהיגותו של משה
דמותו ותכונותיו של המנהיג הגדול מכולם צריכים כמובן לשמש דגם לחיקוי 
עבור כל אדם. ביתר שאת הם מציבים רף גבוה לשאוף אליו, או לפחות 

שאלת המנהיגות הלאומית מנסרת לשאוב ממנו השראה בתקופה זו, בה 
ונהיה ראויים למנהיגים שמסירות ומוסריות, תודעת . מי ייתן בחלל עולמינו

 שליחות, דביקות במשימות וקבלת אחריות יהיו נר לרגליהם.



 
 מנהיג מבחוץ

הוא היה זוכה מן הסתם , אומהה תהנהגלעצמו  עומציבימים אלה אילו היה משה בא 
משה חוזר . ידי הציבור כמו גם התקשורת-על על הסףה נפסל הילקיתונות של בוז וביקורת, ו

ניסיון אין באמתחתו כל  למצרים כמסתנן העולה מן המדבר, כאשר העבר שלו אינו מוכר.
אולם , אין הוא מביא עדים על כישורים, וחסרה לו פעילות ציבורית בקורות החיים. דיפלומאטי

ות להנהגה, לא חשאיות פריימריז בישראל, ולא ועדה מסדרת, אין בחירבימים ההם אין 
לא היו מועמדים שרצו לקחת על עצמם  וחופשיות ולא בכל צורה אחרת. למרבה המזל, גם

משעבדים עצמאות מול הלהוביל את העם ל –תפקיד שהוא בגדר משימה בלתי אפשרית 
 המצרים.

דווקא יבוא המנהיג המושיע שבמצב ששרר אז בקרב בני ישראל, היה זה הכרחי שנראה 
פיח בעם ניצוץ של יוכל להאדם שלא גדל בכפיפות קומה ובנמיכות רוח של עבד, רק  .מבחוץ

רק אדם שגדל  מצב הנואש.המלהצמיח תהליך של ישועה פריח רוח של אמונה, ולהתקווה, 
יכול היה ליצור שינוי  חורין במדבריות מדיין-בןחי כעצמאי וכפית זהב בפה בבית פרעה, ועם 

 מהפכה.ולחולל 
להסביר מדוע הוא ה כדי אין בעובדה שמשה הגיע מבחוץ, והתפתח כאדם חופשי האולם 

יש את נפשך הצלחתו האדירה. אם פשר הסביר את היא יכולה לנבחר למנהיגות, ובוודאי אין 
במה צא ולמד מהן התכונות שהכשירו את משה להיות המנהיג הגדול מכולם,  לדעת 

ק בעיון בסיפורי התורה הקצרים על ראשית שהתורה מספרת עליו. ניתן להרחיב ולהעמי
 דרכו של משה, אך אנסה לתמצת את הדברים במילה אחת: משה.

 מקור שמו של משה
ידי בת פרעה, ואג'יפטולוגים כבר עמדו על כך שהיה זה שם -השם משה ניתן למשה רבנו על

. הוא כנראה דבק במשה, שכן הוא התאים לו, לא רק מפני שהוא עצמו )במקור: מוסה(מצרי 
התאים הוא אלא  להביא לקריאת השם משוי, ולא משה( דבר שהיה צריך)נמשה מן המים 

ים הגועש והסוער של העבדות והמצוקה, המשה את עם ישראל, והעלה אותם מ הואש כךב
 של הגלות והטומאה. 

איש "מותו שם משה מתמצת את שלוש התכונות שהפכו אשהדברים הבאים ברצוני להציע 
 עולמי, משה רבנו.-ומרועה מדייני למנהיג הלאומי והכלל "מצרי

 מוסריות ומסירות. -מ'
 שליחות. –ש' 
 הנהגה. –ה' 
 מוסריות ומסירות. -מ'

על המסירות למען המוסריות אנו למדים ממעשיו הראשונים של משה בעת יציאתו מארמון 
פרעה. כמי שגדל בארמון המלך אך טבעי היה שיזדהה עם המשעבדים המצרים, ולא יחוש 
כל חמלה כלפי העבדים העברים. אולם החוש המוסרי המפותח של משה קרה לו לראות 

ולרצות להתקומם כנגד העוול. הוא מוותר על  בסבלותם של העברים, להרגיש את כאבם
מנעמי בית המלוכה של נסיך בארמון המלך מתוך נאמנות לעמו ולשם המאבק למען הצדק. 

מן הארמון: הכאת המצרי  צאשילאחר משה מיד מעשים שביצע  השלושהתורה מספרת על 
, ולאחר מכן אחיושהיכה איש עברי מאחיו, התערבותו למען איש עברי שהוכה בידי עברי מ

 משה רבנויז(. מעשים אלה ממחישים בברור ש-הסיוע שהגיש לבנות יתרו במדיין )שמות ב, יא
לעזור ובחוש צדק מפותח, ובנכונות לפעול במסירות ובנחישות כדי לתקן עוולות  ניחן

ומה שחשוב לחלשים. משה מגלה בהם רגישות לסבלו של הזולת, אכפתיות ודאגה לאחר, 
אלא גם מסוגל חמלה מסתפק ב שת המעשים הללו ניתן ללמוד כי משה אינו לא פחות: משלו

 לתקן עולם כפי יכולתו.כדי נחישות תעוזה ובלהירתם ולפעול ב
 שליחות–ש 

תודעת השליחות של משה באה לידי ביטוי כבר במפגש עם אלוקים בו קיבל את המינוי 
לתפקיד, אולם ה' כידוע לא אוי ה' מתוך ענווה גדולה שאין הוא ר-אומר ללשליחות. משה 

השתכנע. בקריאת הדברים עלינו לשים לב להבדל בין הפעלים בהם משתמש משה לבין 
ֵּי יְִשָראֵּל ָבאִהנֵּה ָאנֹכִי  ֶאל פְַּרעֹהֵאלְֵך ִמי ָאנֹכִי כִי אלה שמציין ה'. משה אומר: " ָמה ...ֶאל ְבנ

ר ֲאלֵֶּהם לֲָחָך וְעַָּתה לְכָה ובפועל "שלח": "". ה' לעומת זאת משתמש שוב ושוב אֹמַּ ֶאל ְְֶׁאשְׁ
יָךוְזֶה לְָך ָהאֹות כִי ָאנֹכִי  ...פְַּרעֹה תִּ לַחְׁ ֵּי יְִשָראֵּל ֶאְהיֶה  ...שְׁ ר לְִבנ לַָחנִּי כֹה תֹאמַּ  "ֲאלֵּיֶכםשְׁ

   (.יד-, ישמות ג)



לך מילת המפתח בפרשיה זו המילה שליחות שחוזרת שלוש פעמים. משה מדבר על כך שי
כאשר לבסוף מקבל משה ואכן אל העם או יבוא אליהם, אך ה' מדגיש שמדובר בשליחות. 

ובהמשך הדרך, אחרי שהגיע בפעם על עצמו את המשימה הוא מקבל אותה בתורת שליח, 
ַּד ִתְשלָח"הראשונה אל פרעה ונדחה, הוא פונה אל ה' במילים: " משה  (., יבד) "ְשלַּח נָא ְבי

יחות ולא בפעילות מסוג אחר. ההבדל בין שליח לבין כל בעל תפקיד הבין שמדובר בשל
את לחלוטין מבטל אחר הוא שהשליח מכופף לחלוטין את רצונתיו לאלה של משלחו, ו

משה יוצא לדרך לא על מנת לעשות קריירה כמנהיג, לא לשם  .ושל האינטרסיםאישיותו ואת 
להוציא לפועל את כישוריו ולממש את  כבוד וכדי להיכנס לדפי ההיסטוריה ולא מתוך רצון

 .עומדת לנגד עיניויוצא לדרך כמי שאלוקים שלח אותו, ורק השליחות האלוהית עצמו. הוא 
כיוון שכך מגלה משה תכונה נוספת שדרושה למנהיגות ואשר מאפיינת שליח: הוא מכיר 

דואג להצניע  היטב בחסרונותיו. מנהיג שבא לעשות קריירה או להפיק מימוש עצמי בתפקיד
את חולשותיו. מנהיג שבראש מעייניו הצלחת השליחות מעדיף להדגיש אותם, כדי לוודא 

כִי  ...ֹלא ִאיש ְדָבִרים ָאנֹכִי גַּם ִמְתמֹול גַּם ִמִשלְשֹםשהוא אכן השליח המתאים. משה טוען: "
א שיש טובים וראויים ממנו, וכאשר " )ד, י(. הנחת המוצא של משה היְכבַּד ֶפה ּוְכבַּד לָשֹון ָאנֹכִי

 המנהיג מודע לחולשותיו סביר שהזהירות תהיה נר לרגליו והיהירות תהיה ממנו והלאה.
 הנהגה–ה 

 הקשיים שנקרים בפניוחרף יכולת המנהיגות של משה משתקפת בנאמנותו לתפקיד 
כאשר הוא יוצא עם אהרון למשימה הראשונה לדרוש מפרעה את  .ובהתמודדות שלו איתם

ֵּי יְִשָראֵּל "שחרור בני ישראל אומרת התורה:  הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹשה ֲאֶשר ָאמַּר ה' לֶָהם הֹוצִיאּו ֶאת ְבנ
יִם ֶאֶרץ ִמְצרַּ ֵּי יְִשרָ ... מֵּ יִם לְהֹוצִיא ֶאת ְבנ ְבִרים ֶאל פְַּרעֹה ֶמלְֶך ִמְצרַּ ְמדַּ -)ו, כ"ו "אֵּל ִמִמְצָריִםהֵּם הַּ

 : "הם שנצטוו הם שקיימו.", לכאורה, שבפסוקים אלהילים המיותרותמעיר על המרש"י . ז(
מתוך כך עולה ומתבלטת התכונה המרכזית ביותר של המנהיג: לקיים הבטחות ולממש את 

נות משה היה נאה דורש ונאה מקיים, בלי כל פער בין הצהרת הכווהתכניות עליהן הצהיר. 
של קונו, דרך את המשה בכך אימץ לבין הביצוע, בלא כל שמץ של אחד בפה ואחד בלב. 

הפטרה: ברכות הבתפילת שחרית מידי בוקר: "ברוך אומר ועושה", ובכפי שאנו אומרים 
כולנו מכירים את עסקני הציבור שרוממות ההבטחות בגרונם, ויצר הכיסאות  "מדבר ומקיים".

 י הבחירות ואינם עושים אלא מעט. חלקו של משה לא היה עמהם.בידם. אומרים הרבה לפנ
שיצאו לדרך של זקני ישראל  םהתנהגותדבקותו של משה במשימה בולטת במיוחד על רקע 

 שנים שנים חדא חדא ונשמטין עצמן את מנגבין והיולמפגש עם פרעה יחד עם משה ואהרון, "
 ,ה ,רבה שמות)" אחד נמצא לא פרעה של לפלטרין]משה ואהרון[  שהגיעו כיון .להן והלכו

 (.יד
 יכולת שלו לקבל על עצמו אחריות אופטימאלי בתכונות המנהיגות של משה באות לידי ביטוי 

לאחר שראשית שליחותו לא עולה יפה. התורה מתארת בסוף הפרשה כיצד שוטרי בני 
נּו ֶאת ִהְבאְַּשֶתם" ישראל טענו כלפי משה ואהרון למה יחֵּ ֵּי רֵּ ינ ֵּי פְַּרעֹה ְבעֵּ ינ  לֶָתת ֲעָבָדיו ּוְבעֵּ

משה לא עונה בסדרת תירוצים ולא פוצח בשורת הבטחות. תחת זאת ". לְָהְרגֵּנּו ְביָָדם ֶחֶרב
עָֹתה לָָמההוא נכון בלי היסוס לסכן את עצמו ולבוא בדברים קשים עם ה': " זֶה לָָעם ֲהרֵּ  הַּ

בֵּר פְַּרעֹה ֶאל ָבאִתי ּומֵָּאז .ְשלְַּחָתנִי זֶה לָָמה ע ִבְשֶמָך לְדַּ רַּ זֶה לָָעם הֵּ צֵּל הַּ  ֶאת ִהצַּלְתָ  ֹלא וְהַּ
ֶמָך  " )שמות פרק ה(.עַּ

מבחנו . להתפטר לאלתרהוא מוכן  וכיוון שכך ,משה רואה עצמו אחראי להרעה במצב העם
של מנהיג איננו בעת שהשעה מאירה לו פנים, ולא בעת שהכול מתנהל על מי מנוחות. 

 הוא בעיתות צרה ומצוקה, בעת שהעם מלקק את פצעיו.  ןמבחה
הדוגמה המנוגדת למשה מופיעה לאורך כל פרשות מצרים שבספר שמות, פרעה. פרעה 

ולם הוא לרגע לא חושב לקחת ועמו סופגים מכות איומות, העם סובל סבל קשה מנשוא, א
מעדיף פרעה אחריות, ולרגע לא מעלה על דעתו שעליו לשנות כיוון, או אולי פשוט להתפטר. 

 להתחפר בעמדתו יותר ויותר. דווקא 
רמח"ל בספרו מסילת ישרים למד ממשה וממנהגי ישראל שהלכו בדרכיו על התכונות 

תים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם יהאמואלה הם הרועים שצריכות לאפיין מנהיגי אמת: "
עצמם על צאנו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים,  הרבה, שמוסרים

ת הקשות ולפתוח עליהם שערי ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם ולבטל הגזירו
 ..."הברכה

דמותו ותכונותיו של המנהיג הגדול מכולם צריכים כמובן לשמש דגם לחיקוי עבור כל אדם. 
ביתר שאת הם מציבים רף גבוה לשאוף אליו, או לפחות לשאוב ממנו השראה בתקופה זו, 



. מי ייתן ונהיה ראויים למנהיגים הלאומית מנסרת בחלל עולמינושאלת המנהיגות בה 
 ליחות, דביקות במשימות וקבלת אחריות יהיו נר לרגליהם.שמסירות ומוסריות, תודעת ש

 

 הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון
 רבני בית הלל       

 

 
 

 / משה אוסי על קצה הלשון לפרשת שמות
מֹות""  ניתוח כמה מהשמות היהודיים –בעזרת ה..שם  - וְֵׁאלֶה שְׁ

מה המשותף לשמות הפרטיים: אליעזר, ירמי, סטיב וצ'רלי? א. מה לכוהן בבית החולים קפלן?  
האומן צ'רלי נשתמרה ההגייה הלועזית 'צ'פלין'; האם אתם שם המשפחה שלהם הוא 'קפלן' )אצל 

" קופל. שיבוש השם "2מזהים את המפורסמים הנ"ל(?(. קפלן היהודי עשוי לבוא משני מקורות: 

דת'. מקור השם בכינוי למשרת בקודש  כוהןהוא ' גרמניתוב פולנית. ב1. יידיששהוא "יעקב" ב
'קֶפלנוס'. מספרים על חייל צרפתי )בתחילת הנצרות( שנתן חצי מגלימתו במסגרת הכנסייה הנקרא 

, cappellaלעני, ואח"כ הפך לבישוף שחולל ניסים. גלימתו הונחה בארמון והוטמנה בארון שנקרא 
לכל איש כמּורה  chaplain, ומכאן נדבק הכינוי cappellaniוהחיילים ששמרו על הגלימה נקראו  

, ומכיוון שצבע המעיל מסדר הקפוצ'ין נזיריְרָדס בעברית, שהיה לבושם  של )מכאן הקאפוצ'ון, בַּ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%9F_(%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%93%D7%AA)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%9F_(%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%93%D7%AA)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A8_(%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A8_(%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A6%27%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A6%27%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1


 פולחןהיה חום הוא נתן את שמו גם לאספרסו קאפוצ'ינו(. מאותו שם בא הכינוי 'קפלה'  למבנה 

קטנה, אם כבית תפילה עצמאי קטן ואם במסגרת של קומפלקס מבנים  כנסייהנוצרי קטן, סוג של 
. אצל יהודי אירופה נדבק השם 'קפלן' בית קברותאו אפילו  ארמון, אוניברסיטה, קתדראלהגדול כמו 

הכוהן או החזן. במשך הזמן אימצו יהודים את השם הזה, אף שלא שירתו  –ככינוי למשמש בקודש 
 בקודש, רק כדי להיפטר משרות צבאי בקיסרות הרוסית. 

משפחות אלו מייחסות   ב. מהו הקשר בין משפחת "זלכה", "אזולאי" למשפחת הרב "ש"ך"?

ת כוהנים, הוא שנחשבת למשפח "אזולאי"את עצמן לכוהנים. יש הטוענים שמקור שם המשפחה 
קחו", אך נגד י לאחללה וונה זשה "אראשי תיבות של הפסוק שמבטא את איסורי החיתון שלהם: 

)החיד"א(, אשר לא היה כוהן.  חיים יוסף דוד אזולאישנה הרב  100-טענה זו יצא כבר לפני יותר מ
זהו  – ש"ךגדול'. הרב ההן לככר זמעיראק רואה בשמה ראשי תיבות של המלים ' "זִּלכה"משפחת 

" רואה עצמה רפפורט.  משפחת  "ש"ך -הן' כפתי שכינויו של הרב שבתי כהן, על שם ספרו '
לאחר  גרמניהשבאיטליה מ פורטוכמשפחת כוהנים המיוחסת לרב "ש"ך". המשפחה הגיע לעיר 

, וכינו כהןמנחם בר יעקב ה-אברהםהפוגרומים בזמן מסעות הצלב;  שמו של ראש המשפחה היה ר' 

' ונהפך לשם 'פורט שמשמעותו "עורב" בגרמנית, לאחר מכן התחבר השם לשם העיר "רפא"אותו 
 רפפורט. 

היהודים השתמשו בראשי תיבות או בשיכול אותיות כדי להצניע את שורשם   ג. מי אתה גייידמק?
, שו"ב )שוחט ובודק(, היהודי; הנה כמה מהם: כ"ץ )כוהן צדק(, ש"ץ )שליח ציבור(, שו"ר )שוחט ורב(

מזא"ה )מזרע אהרון הכהן(, מזי"א )מזרע ישראל איסרלן(, שז"ר )שלמה זלמן רובשוב(, ז"ק )זרע/זכר 

ואולי מכאן שאב חה"כ אלי ישי את שמה של  –קדושים(, ב"ק )בני קדושים(, יש"י )יחד שבטי ישראל 
ותיות(, סגל )סגן לוויה/ לוי, ומכאן שמו 'יחד'(, ד"ץ )דיין צדק(, וויל )לוי בשיכול א -תנועתו החדשה 

המאפיינים משפחות  ראשי תיבותשל הצייר מארק שגאל(. ישנם שמות משפחה נוספים שהם 
אל כלל  משה ברכתשל שמם מציין את  נוטריקוןמשפחת כוהנים, והכוהנים: משפחת ירמוש היא 

ֲַּעקֹב וְתֹוָרְתָך לְיְִשָראֵּל". משפחת  אברי"ש מייחסת את  שבט לוי )ובתוכם הכוהנים(: "יֹורּו ִמְשָפֶטיָך לְי
 –מעאל. כג"ן ישבי רן בני א -, ורואים בשם אברי"ש ראשי תיבות של ישמעאל כהן גדולעצמה לרבי 

ג', אך יש שעשו מכג"ן -באשר ההגה ה' מתחלף ברוסית ל ביסודו הוא וואריאציה של השם 'כהן',

דול. חילופי ה/ג נמצא גם בשמות: הורביץ/גורביץ', אהרון/אגרון, הרמן/גרמן, גהן כ -ראשי תיבות 
 "היידמאק" ל"גיידמאק".ברוסית הפכה משפחת  ג'-ה' ו הלר/גלר ועוד. מפאת חילופי האותיות

יְיָדָמק   קוזאקים, גוזל בהמות, וזה היה שמה של תנועת השודד: טורקיתמקורה בשפה ה -הַּ
דרך' רצחו וטבחו , אך 'ב21-מאה הב הפולני, שכוונתה הייתה להשתחרר מעול השלטון אוקראיניתה

עשרות אלפים מאחינו בני ישראל. טשרניחובסקי מתאר את חלקם של ההידמאקים בטבח בבלדה 

 "הפעמונים":
עַּם פֲַּעמֹונִים  א לְָדם.  ָבם –ֶאל רַּ  –ָבם! -ָבם!  ָבם-ָבם!  ָבם-קֹול קֹורֵּ

ִקיםָהְבְקָעה ָהִעיר!  מַּ יְדַּ ְקִהלָה הַּ   –ִהְכִריעּו לֶַּטבַּח הַּ
ִקים. ִבזָה ְבשַּ   ָהָעם נָָשא הַּ

 ד. מהו הקשר בין משפחת ספרא לתבלין הצהוב, הזעפראן?  

רגמּה את השיר של קדיה מולדובסקי כותבת:  המשוררת פניה ברגשטיין בתַּ
 פיתחו את השער פיתחוהו רחב 

 עבור תעבור פה שרשרת זהב     
 אגס ותפוח ודבש לקינוח     

 לחת זהב.ורקיק צהבהב על צ    
המילים 'צהבהב' ו'זהב' הן מילים דומות, וההגיים צ/ז עשויים להתחלף בהיותם הגּויים מבין 

הִשניים, כששריקה מתלווה להם, והזהב נקרא כך על שם צבעו הצהוב. זה מזכיר את משפחת  

ושם המשפחה בא להם כי עסקו בזהב, ובערבית 'צְַּפָרא' פירושה 'צהובה',  –ספרא המפורסמת 
כשדיברו ביניהם בסוד על עסקי הזהב אמרו: ביע אלצפרא=מכור את הצהובה, יעני את הזהב. ו

זפראן/זעפראן. זוג נוסף הוא צוהר/זוהר;  –המילה צפרא, בחילופי צ/ז, נתנה לתבלין הצהוב את שמו 
המציינת את  –. ומכאן למילה צהריים והצוהר נקרא כך על שום שדרכו חודר הזוהר, אור השמש

שבה זוהר קרני השמש הוא בשיאו, וזה דומה לִשְמשה הנקראת כך על כי דרכה חודרות קרני  השעה

 )ועוד חילופי ז/צ: זעק/צעק; עלז/עלץ; זעיר/צעיר; גזז/קצץ(. השמש
 ה. מי נקרא "בן דג"? 

 –הוראתה 'דג' בשפות השמיות על כי צורתה הסופית דומה לדג תלוי, ומכאן ַאמנּון  –האות נּו"ן 
המפריש נוזל שחור כְַּדיו ועוד. הדגים  –כי האם מדגירה את ביצי הדגים בפיה; וכן ְדיונּון  –נּון אם ה

הם סמל לפריה ורביה, ולכן פרי הבטן של האדם נקרא נין, ושל הדג נקרא תנין. שרש נו"ן העשיר 
ֵּי  "יְִהי ְשמֹו לְעֹולָם –אותנו בפועל 'יִנֹון'  "יִנֹון ְשמֹו" להורות על  –" )תה' ע"ב י"ז( ֶשֶמש יִנֹון ְשמֹו-לְִפנ

שגשוג והתרבות עד סוף הדורות, כמו הדגים הָפרים וָרבים; ולכן כינו חז"ל את המשיח בשם 'ינון', 

 ויש אומרים שאף העיר נינְוֶה נקראת כך על כי שְכנה על גְדת החידקל שהיו בו דגים לרוב. 
כי אביו נקרא נון ע"ש הדג.  -יהושע ִבן נון, ובפשטות באשר לשאלה: מי נקרא "בן דג"? הרי הוא 

את  –הוותיקים שבינינו לבטח זוכרים את המוצרים של המפעל לשימורי דגים שנקרא נון, ולהבדיל 
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 דייג שהפך ל'בן נון'. –הוא עברת את שמו מ'פישמן'  –האלוף יוחאי ִבן נון שהיה מפקד חיל הים 

יק ולא 'בֵּן' בצירה? מכיוון שבנטייה אנו אומרים: ִבנך, ִבנכם בחיריק, ונסיים בשאלה מדוע 'ִבן' בחיר
ולכן 'ִבן נון', וכן הביטויים: ִבן לילה, ִבן רגע.  ונתברך בברכת יעקב את נכדיו: "וְיְִדגּו לָרֹב ְבֶקֶרב 

 ָהָאֶרץ" )בר' מ"ח ט"ז(. 

 

 


